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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A haszonállatok tartására vonatkozóan 2012. október 1. napján lépett hatályba az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 
módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5. §-a, mely az Éltv 6. §-át a következő bekezdéssel 
egészíti ki: 
 
(6) „Mezőgazdasági haszonállattartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.” 
 
A módosítás értelmében tehát Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén nem 
tiltható, nem korlátozható a mezőgazdasági haszonállatok tartása, ilyen tartalmú rendelkezéseket a 
hatályos önkormányzati rendelet nem tartalmazhat. Ezen szabályozási tilalom tiszteletben tartása 
mellett azonban közegészségügyi, állatvédelmi szempontok, valamint a közösségi együttélés 
szabályai is lehetővé teszik, hogy a haszonállat tartásának feltételeit az önkormányzat 
rendeletében szabályozza. 
 
A kedvtelésből tartott állatok esetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 49. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy felhatalmazást 
kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza a kedvtelésből 
tartott állatok tartásának szabályait.  
 
A fent ismertetett jogszabályváltozás okán és az Ávt.-ben kapott felhatalmazás alapján a jelenleg 
hatályos, az állattartás helyi szabályairól szóló 27/2012.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása vált szükségessé. 
 
Az új rendelet szabályainak megalkotása során – elkerülve a magasabb szintű jogszabályokkal 
való ütközést és a kettős szabályozás tilalmát - figyelembe vételre kerültek a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet, a mezőgazdasági 
haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendelet előírásai, 
továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 36.§ (5) bekezdésében foglalt követelmény, miszerint az állattartó épületek 
elhelyezésének feltételeit 2013. január 1. napjától hatályosan már nem az állattartás helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet, hanem a helyi építési szabályzat állapíthatja meg. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és az új, az 
állattartás helyi szabályairól szóló rendeletet fogadja el. 
 
 
 
 
                                                                                                          dr. Bóka Viktor 
                                                                                                                   jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 
 

…………../2013. (……….) önkormányzati rendelete 
 
 

AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. (továbbiakban: Ávt.) 49. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja és hatálya 

 
1. § (1) A rendelet célja, hogy elősegítse az állattartáshoz fűződő lakossági érdekek 
érvényesülését, s egyben biztosítsa, hogy az állattartás mások nyugalmát ne zavarja, biztonságát 
ne veszélyeztesse.  
(2) A rendelet hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási 
területén folytatott állattartásra terjed ki.  
A rendeletben foglaltakat – a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - minden 
állattartó köteles betartani. 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az állategészségügyi intézmény, kísérleti és kutató intézet, 
cirkusz, állatkert (vadaspark), gyepmesteri telep, állatforgalmi és feldolgozó telep, vágóhíd, 
állatkereskedés, valamint fegyveres erők és rendészeti szervek állattartására és a nagy létszámú 
állattartó telepekre.  
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakásszövetkezetekre és társasházakra, valamint a 
többlakásos ingatlanokra, amennyiben a lakásszövetkezet vagy a társasház szervezeti és működési 
szabályzata illetve házirendje, vagy a lakásingatlan tulajdonosainak megállapodása a polgári jogi 
jogviszony alapján az ingatlanhasználók részére a kedvtelésből tartott állatok tartására (tilalmára 
vagy tartható állatok számára) vonatkozó szabályokat tartalmaz. 
(5) Az állatok tartásának szabályaival összefüggő önkormányzati hatáskör gyakorlását 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Jegyzőjére (továbbiakban: Jegyző) ruházza át. 
 (6) E rendelet alkalmazása során történt eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai az irányadóak. 
 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
 
1. Haszonállat: minden olyan állat, amelyet fogyasztásra, vagy haszonszerzés céljára tartanak, 
illetve tenyésztenek. 
 
2. Kedvtelésből tartott állat: rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet 
nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás, 
természetvédelem, géntartalék - védelem és - eb és macska kivételével – közcélú bemutatás 
céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből 



tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott 
haszonállat és a vadászatra használt állat. 
 
3. Állattartás: az a tevékenység, amely arra irányul, hogy biztosítsa az állat számára 
életkörülményeinek, fajtájának, korának, fizikai jellemzőinek megfelelő elhelyezését, táplálását, 
gondozását, nevelését, felügyeletét. 
 
4. Állattartó: Az Ávt. 3. § 1. pontjában meghatározott fogalom. 
 
5. Többlakásos ingatlan: legalább két önálló lakással rendelkező lakóépület. 
 
 

II. Fejezet 
Az állattartás szabályai 

 
 

3. A trágyatárolásra és az elhullott állatokra vonatkozó szabályok 
 

3. § (1) Állat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi előírásoknak megfelelő 
körülmények között tartható. 
(2) Az állattartás során keletkező trágya, hígtrágya és a csurgalékvíz csak zárt rendszerű, jól 
zárható fedlappal ellátott, szivárgásmentes tárolóban gyűjthető. 
A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető. 
(3) Az almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás és szivárgásmentes 
átmeneti gyűjtőben megengedett. 
(4) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról – a környezet szennyezése 
nélkül – rendszeresen, szükség szerint (május-október közötti időszakban hetente) gondoskodni 
kell. 
(5) Az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az állattartó saját 
költségén – külön jogszabályban előírt módon – köteles gondoskodni. 
 
 

4. Galambtartásra vonatkozó szabályok 
 

4. § (1) Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy ketrec 
megfelelően elhelyezhető és a galambtartás a környezetében lakók nyugalmát és a környezet 
tisztaságát nem veszélyezteti. 
(2) Társasház, lakótelepi tömblakás, többszintes lakóház padlásán, erkélyén galambot tartani tilos. 
(3) A nem tartott, úgynevezett vadgalamb fészkelésének megakadályozása az ingatlan 
tulajdonosának (használójának) feladata. 
(4) Galambot közterületen, ablakpárkányon, erkélyen etetni, itatni tilos. 

 
 

5. A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó rendelkezések 
 

5. § (1) A város egész területén a kedvtelésből tartott állatok száma kizárólag szaporulat esetében, 
és legfeljebb a szaporulat számával, a szaporulat 3 hónapos koráig haladhatja meg a jelen 
rendeletben meghatározott számot. 
(2) A város területén kertes családi házaknál legfeljebb 3 db eb tartható, oly módon, hogy az 
állattartónak gondoskodni kell arról, hogy az ebek szükségtelen ugatással ne zavarják a 
szomszédos ingatlan lakóinak nyugalmát. 
(3) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) a mindenkori 
örökös köteles gondoskodni. 
 



(4) A többlakásos lakóépületekben lévő lakásokban legfeljebb 1 db kutya és 2 db macska tartható 
és azok egyszeri szaporulata 3 hónapos korig, kivéve akkor, ha a lakásszövetkezet vagy a 
társasház szervezeti és működési szabályzata illetve házirendje, vagy a lakásingatlanok 
tulajdonosainak megállapodása eltérő szabályokat állapít meg a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának tilalmára illetve tartható állatok számára vonatkozóan. 
(5) Többlakásos lakóépület közös udvarán ebet csak az összes tulajdonostárs hozzájárulásával 
lehet tartani. 
(6) Eb és macska erkélyen, loggián nem tartható. 
(7) A bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 
(8) Ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot többlakásos épületek közös használatú 
helyiségeiben, illetve közterületen tartani, etetni, szabadon engedni tilos. 
(9) Zártkerti ingatlanon legfeljebb 2 db eb és 2 db macska tartható, ha az állattartó biztosítani 
tudja az állat számára a biztonságos elhelyezési feltételeket és az állat gondos ellátását.  
(10) Ebet lakóházak folyosóin, lépcsőházakban, liftekben csak szájkosárral ellátva rövid pórázon 
szabad vezetni. Az eb által okozott szennyeződést a tulajdonos köteles haladéktalanul eltávolítani.  
(11) Kutyát – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével - vendéglátó egységbe, piac 
területére, bölcsődébe, óvodába, napközi otthonba, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi 
intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevinni, illetve beengedni 
tilos. 
 
 

6. Kutyaiskola létesítése és működtetése 
 
 
6. § (1) A kutyaiskola létesítéséhez és működtetéséhez a Jegyző engedélye szükséges. 
(2) A kérelmezőnek a kutyaiskola létesítésének és működésének engedélyezése iránti kérelmet 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához kell 
benyújtania, a rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon. 
(3) A kutyaiskola létesítésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell: 
- nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos írásbeli hozzájárulását, valamint a társbérlő és 

a bérlőtárs, használó és haszonélvező írásbeli hozzájárulását, 
- a közvetlen szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát, 
- közös tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonostárs(ak) hozzájáruló nyilatkozatát, 
- az intézmény Működési Szabályzatát, 
- a Működési Szabályzatban megjelölt felelős személy megnevezését, 
- jogi személyiség, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében 

a hatályos társasági szerződést, alapító okiratot, alapszabályt, valamint a társaság cégkivonatát. 
- állategészségügyi hatóság állásfoglalását. 
 
 

7. Jogkövetkezmények 
 

7.§  Jelen rendeletben foglalt állattartási szabályok megsértése esetén – amennyiben magasabb 
szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 9/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglaltak az 
irányadóak.  
 
 
 
 
 
 
 



Záró rendelkezések 
 

8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárások során kell alkalmazni. 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének az állattartás helyi szabályairól szóló 27/2012.(IV.27.) számú 
önkormányzati rendelete hatályát veszti.  

 
 
 
 
 
 
            dr. Cser-Palkovics András       dr. Bóka Viktor  
          polgármester            jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2013. ………………… kihirdettem: 
 
 
 
 
                                                                                                          dr. Bóka Viktor  
                                                                                                                jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. melléklet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állattartás helyi 
szabályairól szóló …/2013. (…) számú önkormányzati rendelethez 



 
 

Kérelem kutyaiskola létesítésének és működtetésének engedélyezéséhez 
 
Alulírott (név): 
…………………..…………………………………………….…………………….. 
 
Születési név:………………………………………………………………………………………... 
 
Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………….. 
 
Anyja neve: 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Állandó lakcíme: …………………………………………………………………………………… 
 
Jogi személyiség, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 
 
A szervezet neve: …………………………………………………………………………………… 
 
A szervezet székhelye: ……………………………………………………………………………… 
 
A cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám:………………………………………………………..  
 
A képviselő neve: …………………………………………………………………………………… 
 
A képviselő címe: …………………………………………………………………………………… 
 
Azzal a kéréssel fordulok Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez, hogy részemre 
kutyaiskola létesítését és működtetését engedélyezni szíveskedjenek. 
Kijelentem, hogy a kutyaiskola szabályszerű működésének biztosítása céljából az ebek rendszeres 
orvosi vizsgálaton vesznek részt. 
 
A kialakított férőhelyek száma: 
……………………………………………………………………... 
 
A tartani, illetve oktatni kívánt ebek várható létszáma (időszak megjelölésével, pl. db/hó)  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
A kutyaiskola létesítésének, működtetésének tervezett helye (pontos cím, hrsz., terület 
megjelölésével: ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
A kérelemhez mellékelem, illetve bemutatom a rendeletben megjelölt szükséges 
dokumentumokat. 
 
Székesfehérvár, ……… év ……………… hó …… nap 
 
                                                                                                      …………………………. 
                      kérelmező 


